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R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 - Søknad om 
dispensasjon - Vedtak 

 
Det vises til søknad mottatt 10.03.2021. 
 

Tiltakets adresse: 
Sjøskogenveien 2 

 
         

Gnr./bnr.: 108/478  
         

Ansvarlig søker: Østavind Arkitekter AS 
         

Tiltakshaver: Vinterbro utvikling AS 
 
Vedtak 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Ås kommune dispensasjon fra 
R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2. 
 
Begrunnelsen for vedtaket framkommer av saksutredningen. 
 
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningslovens § 27. 
 
Saksutredning 
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt av Ås kommunestyre i møte 25.10.2017. Det 
er søkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 4.1 som omhandler parkering. I 
bestemmelsen om parkering heter det at: 
 
Det tillates inntil 18 parkeringsplasser. 10 % skal reserveres for el- eller 
hydrogenbiler. 5 % av bilplassene for forretning skal etableres for personer med 
funksjonsnedsettelse og plasseres nær publikumsinngangen til forretning. 
 
Det er søkt om å utvide antall bilparkeringsplasser fra 18 til 45. 
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I 2018 ble det også søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for å øke antall 
bilparkeringsplasser fra 18 til 47. Den gang ble det argumentert med at 
beliggenheten vil fange opp mange «naturlig forbipasserende, betydelig flere enn hva 
reguleringsplanens parkeringskapasitet åpner for.» Videre ble det argumentert med 
at «For at prosjektet skal være økonomisk bærekraftig der tilstrekkelig omsetning 
oppnås, er det avgjørende med et visst antall parkeringsplasser. I ytterste 
konsekvens kan dette medføre at reguleringsplanen og kommuneplanen ikke blir 
realisert.» 
 
Dispensasjonssøknaden i 2018 ble avslått både administrativt og politisk. 
 
Bakgrunn for ny søknad om dispensasjon 
Søker ønsker dispensasjon for å øke antall bilparkeringsplasser fra 18 til 45. Rema 

1000 ønsker fortsatt å etablere seg i området, men vil være avhengig av tilstrekkelig 

parkeringsdekning for å være drivverdig. 18 bilparkeringsplasser er for lite for å 

kunne ivareta parkeringsbehovet, og de vil derfor være avhengig av dispensasjon for 

å drive en dagligvareforretning. Forretningen har behov for 45 biloppstillingsplasser. 

Søker mener det bør anses som en betydelig fordel at reguleringsplanen lar seg 

gjennomføre slik den er tiltenkt. 

 
Det er ikke kommet inn merknader fra noen av naboene.  
 
Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen har vært oversendt 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen til 
uttalelse. 
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken (01.07.2021) kan ikke se at det er forhold i saken 
som tilsier at dispensasjonssøknaden bør vurderes annerledes nå enn da de uttalte 
seg til planforslaget i 2016 og til dispensasjonssøknaden i 2018. Statsforvalteren 
mener tiltaket er i strid med nasjonale og regionale føringer for areal-, transport- og 
klimapolitikk. Videre mener statsforvalteren tiltaket vil vesentlig tilsidesette formålet 
med den bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Statsforvalteren fraråder derfor 
kommunen å gi dispensasjon og ber om å bli orientert om kommunens videre 
behandling av saken. Statsforvalteren vil vurdere å klage på et eventuelt positivt 
vedtak om dispensasjon. 
 
Viken fylkeskommune (02.07.2021) fraråder at det gis dispensasjon på grunnlag av 
at omsøkte tiltak undergraver statlige og regionale føringer. Fylkeskommunen ber om 
å bli underrettet om vedtaket i saken slik at de kan vurdere klage. 
 
Statens vegvesen (21.06.2021) fraråder sterkt kommunen å innvilge søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplanen for økt parkeringsdekning, både av hensyn til 
begrensning av biltrafikken i lokalmiljøet og framkommeligheten for buss- og 
varetransport på fylkesveien. 
 
Det vises til at fylkesvei 156 er omkjøringsvei ved henvendelser og vedlikehold i 
Nordbytunnelen på E6, og at det allerede er periodevis avviklingsproblemer på 
fylkesveien. Det er derfor viktig å begrense trafikkveksten for å forebygge ytterligere 
forsinkelser for busstrafikk og varetransport. 



Ås kommune - Plan, miljø og næring  

Vår ref.: 18/01397-27  Side 3 av 6 

 
Vurdering 
I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det at: «Dispensasjon kan ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
Videre heter det: «Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges 
særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 
planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» 
 
Overordnede myndigheter har uttalt seg negativt til søknaden om en økning av antall 
parkeringsplasser fra 18 til 45. Antall parkeringsplasser var også et tema under 
reguleringsprosessen, og da ble det blant annet varslet innsigelse til planen dersom 
ikke antall p-plasser ble redusert betraktelig. Det vises også til tilsvarende 
dispensasjonssøknad i 2018 som ble avslått. 
 
Konklusjon 
Reguleringsplanen skal være styrende og en dispensasjon vil kunne få 
presedensvirkninger og bidra til å undergrave planens styringsverdi. Kommunen kan 
ikke se at vilkårene for å få dispensasjon – dvs at fordelene ved å gi dispensasjon er 
større enn ulempene – er oppfylt etter plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 4.1, som omhandler parkering, 
avslås. 
 
Gebyr 
Saksbehandling av dispensasjon fra reguleringsplan er gebyrbelagt med kr. 15 000,- 
etter Ås kommunes gebyrregulativ. Regningen ettersendes og skal innbetales til 
kommunens fakturaavdeling, jfr. plan- og bygningslovens § 33-1. 
 

Med hilsen 

 
 

Ellen Grepperud Greta Elin Løkhaug 
enhetsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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Mottakere: 
Vinterbro Utvikling AS, Postboks 6428 Etterstad, 0605 OSLO 

Østavind Arkitekter AS, Dronningensgate 30, 1530 MOSS 

Kopi: 
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN, Postboks 325, 1502 MOSS 

Statens vegvesen - Region Øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER 
Viken fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 
 

 

KLAGEORGAN 

Statsforvalteren i Oslo og Viken er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En 

klage skal sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer 

vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren i Oslo 

og Viken for avgjørelse. 

 

KLAGEADRESSAT 

Klagen skal sendes til: 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås 

 

KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at 

klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort 

fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne 

hvorfor De ønsker det. 

 

INNHOLDET I KLAGEN 

De må presisere: 

 Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer 

 Årsaken til at De klager 
 Den eller de endringer som De ønsker 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 
klagen 

 Klagers navn og adresse må oppgis. 

 Klagen må undertegnes. 
 

UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan 

imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute 

eller til klagen er avgjort (anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik 

søknad sendes Plan, bygg og geodata, og begrunnes. Avgjørelse om oppsettende 

virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om oppsettende 

virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering. 

 

RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE 

VEILEDNING 

Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. 

Reglene om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta 

kontakt med vårt Servicekontor. 
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KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten 

kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få 

vedtaket endret. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det 

opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret. Kravet må 

settes frem senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket.  

 


